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Gdy po sztormie, jaki w styczniu 1914 r. zniszczył kąpielisko na półwyspie Westerplatte,
odbudowywano łazienki dla panów i poczekalnię, nikt się nie spodziewał jego rychłego upadku

Początków kąpieliska na wyspie u ujścia Wisły - dzisiejszy półwysep
był bowiem wyspą, przy której Wisła wpływała do zatoki - należy
szukać w cieniu pruskich fortyfikacji rozbudowywanych na

Westerplatte w XIX w.

Gdyby nie kapitan
To właśnie wtedy uroki wyspy odkrył kapitan marynarki Martin David Krüger. W 1829 r. kupił 16 działek, sześć
lat później w centrum wyspy otworzył zakład kąpielowy. Moda na morskie kąpiele zrobiła swoje i choć
pierwsze zabudowania kąpieliska miały charakter sezonowy, to już od 1835 r. do Westerplatte dopływać
zaczęły statki z gośćmi. W 1839 r. zakład został przekształcony w kąpielisko Seebad Westerplatte, z własnym
regulaminem, a przedsiębiorczy kapitan rozwijał swoje przedsięwzięcie - buduje solidny drewniany dom z
gospodą i w lipcu daje ogłoszenie, że kurort będzie dostępny dla wszystkich.

Rok później Wisła przerwała wydmy w rejonie wsi Górka, tworząc tzw. Przełom Wisły, czasem określany
Wisłą Śmiałą. Tym samym wyspa, nie zmieniając swego położenia, znalazła się u ujścia Martwej Wisły.

Osłabiony prąd rzeki coraz bardziej zamulał jej ujście między Wisłoujściem a Westerplatte i w 1845 r.
zamknięto je dla żeglugi. Ostatecznie dawny tor wodny został zasypany, przekształcając dotychczasową
wyspę w półwysep, co było impulsem do dalszego rozwoju kurortu. Sława leczniczych właściwości coraz
modniejszego kąpieliska przekroczyła granice Królestwa Prus. Obok gdańszczan i obywateli państwa
pruskiego, zaczęli je odwiedzać kuracjusze z Królestwa Polskiego. Zamożniejsi mieszkańcy Gdańska
inwestowali właśnie na Wester-platte.

Złote czasy
W 1881 r. powołano towarzystwo obsługujące ruch kuracjuszy i plażowiczów. Przejęło ono także prowadzenie
kąpieliska i domu kuracyjnego, co pozwoliło na ujednolicenie zabudowy i zaplanowanie układu cywilnej części
półwyspu. Kurort został unowocześniony i w ciągu kilku lat stał się jednym z bardziej znanych i odwiedzanych
ośrodków nad Bałtykiem.

Pod koniec XIX w. rozszerzono ofertę komunikacyjną na Westerplatte, a rozbudowa infrastruktury
wypoczynkowej nabrała rozmachu. Zelektryfikowano obiekty kurortu oraz zainstalowano publiczną rozmównicę
telefoniczną. Zaczęły powstawać większe pensjonaty, wille, domy letniskowe i baseny, a letniskowe ulice
otrzymały własne nazwy.

Goście pojawiali się wówczas już w marcu, a sezonową kawiarnię otwierano w kwietniu. Najwięcej kuracjuszy
przyjeżdżało jednak w okresie letnim. Łazienki dla pań, oddzielone od tych dla panów, były plażą rodzinną. W
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